
Gott kvøld, góðu føroyingar 

Seinastu vikuna hava vit sæð eina lýsing hjá Krabbameinsfelagnum blunkað á 

nógvum portalum. 

Við myrkum stavum stendur: ”Tað rakar okkum øll”. 

Setningurin hevur veruliga sett seg hjá mær. 

Í løtuni hevur eisini mín familja hættisligu sjúkuna heilt nær. 

Nógvar aðrar familjur eru í somu støðu, ella hava verið tað fyri ikki so langari tíð 

síðan. 

Kenslurnar eru nógvar. Alt frá ótta og stúran til bjartskygni og vón. 

 

*** 

Tað gongur næstan ikki dagur ímillum, at ein føroyingur fær at vita, at hann ella 

hon hevur fingið krabbamein. 

Nøkur gerast frísk. Onnur liva leingi við sjúkuni, meðan summi doyggja av henni. 

Sjúkan spyr ikki, hvussu gamal tú ert, ella hvør tín lívsstøða er. 

Krabbamein kann veruliga raka okkum øll. 

Tá ið ein av okkum verður raktur av krabbameini, hava vit ikki bara tørv á 
læknaligari viðgerð. Vit hava eisini tørv á stuðli. Vit kunnu hava tørv á hjálp at 

fáa tamarhald á vónloysinum, og vit kunnu hava tørv á at fáa skil á ruðuleikanum 
í tilveruni, tá ið krabbamein rakar eina familju. 

 
Tí krabbamein rakar ikki bara tann einstaka. Krabbamein rakar alla familjuna.  

 

***  

Tíbetur eru nógv, sum bæði veita stuðul og styrk. Nógv, sum vilja gera mun. 

Øll tey dygdargóðu starvsfólkini í okkara heilsuverki, sum bæði veita umsorgan 

og næstakærleika. 

Okkara Krabbameinsfelag, sum hevur verið við til at gera lívið hjá tí sjúka til 

eitt lív, sum er vert at berjast fyri. 



At birta vón hjá tí vónleysa kann ikki virðast nóg høgt. Tað er í hesum 

lívsjáttandi arbeiði, at Krabbameinsfelagið hevur gjørt munin. Eitt arbeiði, sum 

vit øll eru sera takksom fyri. 

 

Landsstýrið vil eisini gera mun. 

Eitt hjartamál hjá okkum er viðgerðartrygdin. Okkara greiða mál er, at eingin 
krabbameinssjúklingur skal bíða eftir útgreining og viðgerð. Hetta kann vónandi 

økja um møguleikarnar at veita lekjandi viðgerð soleiðis at enn fleiri gerast frísk. 

  

*** 

 

Í kvøld hava vit øll møguleikan at gera mun saman við Krabbameinsfelagnum. 

Okkara íkast fer at hjálpa felagnum at halda fram við sínum munagóða arbeiði. 

Eg vil hervið ynskja fyriskiparunum og Krabbameinsfelagnum góða eydnu við 

tiltakinum og innsavningini. 
 

Tí “tað rakar okkum øll” 

Takk fyri. 

Bárður á Steig Nielsen, løgmaður. 

 


